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 التقى رئيسة اتحاد البرلمانات العالمي وممثل الهند

أكبــر وإســاميًا  عربيــًا  تحــركًا  تحتــاج  القــدس  المالكــي: 
رام الله - "األيام": ش���ّدد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض 
المالكي على أن ما تواجهه القدس من مخاطر يس���تدعي تحركًا 
أكبر على المستوى العربي واإلسالمي، والتدخل سياسيًا وماليًا 
ودبلوماس���يًا وقانونيًا؛ لتعزي���ز صمود المواطني���ن المرابطين 
وإفش���ال المخطط���ات التهويدية التلمودية التي تس���تهدف 

المدينة المقدسة.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعثهما د. المالكي إلى كل 
من أمين عام جامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط، وأمين عام 
منظمة التعاون اإلس���المي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، 
أطلعهم���ا من خاللها على آخ���ر االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق 
الق���دس المحتلة، وما يجري من هجم���ة تهويدية على بلدتها 

القديمة وجنوب أسوارها.
 المالك���ي الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلس���المي 

ّ
وحث

على التحرك السريع والعاجل لحماية القدس واألماكن المقدسة 
فيها اإلس���المية والمسيحية، وحماية ش���خصيتها االعتبارية 

وهويتها الثقافية والحضارية.
ودع���ا إلى ضرورة عدم ت���رك المواطنين المقدس���يين الذين 
يواجهون مخططات االحت���الل بصدورهم العارية وإمكانياتهم 
المتواضعة في الميدان، ويتحمل���ون المعاناة واآلالم ويقدمون 
التضحيات الجس���ام وهم صامدون مرابطون للحفاظ على عروبة 

القدس وهويتها.
م���ن جهة ثانية، أطلع د. المالكي، أم���س، في مقر الوزارة برام 

الله، رئيس���ة اتحاد البرلمان���ات العالمي النائبة المكس���يكية 
كابرييال كويفاس على آخر التطورات السياسية والميدانية في 

األرض المحتلة.
وش���ّدد المالكي على أن غياب المحاكمة والمحاس���بة الدولية 
إلس���رائيل والحماي���ة األميركية له���ا من خ���الل الفيتو يغذي 

تعنتها وإمعانها في مهاجمة الفلسطينيين. 
من جهته���ا، عّبرت كويفاس عن دعمها العتراف المكس���يك 
بدولة فلس���طين وقالت: "ليس من الممكن دع���م حل الدولتين 

دون االعتراف بكليهما".
من جهة أخرى، التقى د. المالكي، أمس، في مقر الوزارة، ممثل 
جمهورية الهند أنيش راجان بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية 

لدى دولة فلسطين.
ونّوه المالك���ي إلى تطور العالقات الثنائي���ة خالل فترة عمل 
راج���ان، وأن مهمت���ه كانت ناجحة في توس���يع وتعزيز مجاالت 

التعاون.
من جانبه، أشار راجان إلى أن فترة خدمته في فلسطين كانت 

تجربة غنية وفتحت مجاالت تعاون جديدة بين البلدين.
وكان المالك���ي التق���ى، أم���س، الموظفين الج���دد للعمل في 

الوزارة بدرجة ملحق دبلوماسي.
وأطل���ع د. المالك���ي الموظفي���ن عل���ى طبيعة العم���ل داخل 
الوزارة وأساس���يات العمل الدبلوماسي، مش���يرًا إلى اإلنجازات 

الدبلوماسية الفلسطينية والدور المهم للوزارة وطواقمها.

صيدم: مدرسة فلسطينية في أنقرة قريبًا
رام الله - "األيام": أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري 
صيدم عن اس���تمرار الترتيبات لتدشين مدرسة فلسطينية في 
العاصمة التركي���ة أنقرة، هذا باإلضافة إلى مدرس���ة أخرى في 
ضم للمدرستين األخريين اللتين افتتحتا مع بداية 

ُ
إسطنبول ت

العام الدراسي الحالي.
جاء ذلك إثر لقاء صيدم مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين، 
إذ بحث معهم س����بل تعزي����ز التعاون لخدمة القط����اع التعليمي، 
متطرقًا إلى مش����روع "بس����مة" الذي أطلقته الوزارة، ويهدف لدعم 
الخريجي����ن الج����دد ومش����اريعهم الريادي����ة في الق����دس، وذلك 

بالشراكة مع اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي.
وفي سياق متصل، عقد صيدم في أنقرة اجتماع عمل مع نائب 
رئيس مؤسسة تيكا والقنصل التركي العام المبعد عن القدس، 
مه معهد الدراس���ات اإلس���تراتيجية 

ّ
وذلك على هامش لقاٍء نظ

حول مس���تقبل القضية الفلس���طينية، بمش���اركة ممثلين عن 
بعض القوى السياسية الفلسطينية.

وبحث صيدم خالل اللقاء، بحس���ب بي���ان صدر عن الوزارة، في 

رام الله، أمس، توسيع سبل التعاون في مجاالت التعليم، وزيادة 
مساهمة تركيا في تطوير هذا القطاع، وذلك عبر تجهيز العديد 
من المدارس الصناعية، ورفع وتيرة العمل في مش���روع "الفاتح" 
 إلى تأهي���ل الكوادر التعليمية 

ً
للحواس���يب التعليمية، إضافة

وإنجاز المشاريع القائمة، وتوسيع نطاق التعاون.
من جهة ثاني���ة، أطلع وكيل الوزارة د. بص���ري صالح، ممثلي 
مجال���س اتح���اد الطلبة ف���ي الجامع���ات على أوض���اع صندوق 
إقراض طلبة مؤسس���ات التعليم العالي في فلس���طين، وآليات 
تقديم القروض للطلبة، والجه���ود التي تبذلها الوزارة؛ لضمان 

استمرارية عمل هذا الصندوق.
وأك���د صالح أهمية الحفاظ على ديموم���ة الصندوق من خالل 
تعزيز تسديد مستحقاته من الطلبة المقترضين والمتواجدين 

في سوق العمل.
بدورهم، أك���د ممثلو مجال���س الطلبة ف���ي الجامعات تكامل 
دورهم مع ال���وزارة؛ للتعاون إليجاد حلول لكيفية تحصيل هذه 

األموال من المقترضين للحفاظ على ديمومة الصندوق.

الرئيــس يفتتح شــارع دير مار شــربل في بيت لحم
بي���ت لحم - "وفا": افتتح الرئيس محمود عباس، مس���اء أمس، 
شارع دير مار شربل في مدينة بيت لحم، كما زار الدير الذي جرى 

توسعته بدعم من سيادته.
وق���ال الرئيس، في كلمته خالل االفتتاح، "عيد ميالد س���عيد 
وسنة ميالدية جديدة إن شاء الله تعود علينا جميعًا، مسيحيين 

ومسلمين في هذا البلد، باليمن والخير والبركة".
ة، 

ّ
وأضاف: "عندما نقوم بعمل ما لدير أو كنيسة فهذا ليس ِمن

وإنما واجب علينا، فأنتم أهلن���ا وإخواننا وحقكم علينا أن نقوم 
بكل ما نس���تطيع القيام به. كونوا مطمئنين أن دير مار ش���ربل 
س���يعمر بكل أهله وبنا جميعا ألننا إخوانكم، فهذا الدير ألهلنا 

علينا أن نرعاه ونهتم به ونبنيه، فكونوا مطمئنين".
وتابع الرئيس: "كل عام وأنتم بخير لكل أشقائنا المسيحيين 

بطوائفه���م المختلف���ة ف���ي كل األرض الفلس���طينية وفي كل 
العال���م، وهنا أخص بالذكر البطريرك مار بش���ارة بطرس الراعي 
الصديق العزيز، الذي نعرفه جيدا والذي شرفنا بزيارة لبيت لحم 
ونش���عر أنه أخ عزيز لنا، يمثل الطائفة المارونية ليس في لبنان 

فحسب وإنما في كل أقصى الدنيا".
وأردف الرئيس: "بهذه المناس���بة أبع���ث بالتحية واالحترام 
والتهان���ي للرئي���س اللبناني ميش���ال عون، رئي���س الطائفة 
المارونية، فهو صديق عزيز علينا نحبه ونحترمه ونقدره ونشعر 
أننا في بيت واحد وأهل، س���واء كنا في فلس���طين أو في لبنان، 

فكلكم أهلنا أحبتنا وكلكم إخواننا وكل عام وأنتم بخير". 
م���ن جانبه، أعرب رئي���س دير مار ش���ربل، األب يعقوب عن ش���كره 

للرئيس محمود عباس، على دعمه ومساهمته في توسعة الدير.

الحكومة تدين قيود االحتال
 على العبادات الدينية

رام الله - "وفا": أدان المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة يوس���ف المحمود 
إجراءات الحصار والمالحقة التي تفرضها اسرائيل على األرض المحتلة، خاصة 

على مدينة بيت لحم خالل أعياد الميالد المجيدة.
وطالب المتحدث الرس���مي العالم بتحمل مس���ؤولياته، واالحتالل يس���تمر 

باغتيال السالم، في أرض السالم في ذكرى مولد نبي السالم.
وتطرق المحمود الى معاناة مدين���ة الخليل وحملة التحريض التي تطلقها 

أذرع االحتالل لفرض االستيطان عليها.
وأك���د المتحدث الرس���مي ان الش���عب الفلس���طيني لن يرض���خ العتداءات 
واس���تفزازات االحتالل، بل يقف منذ بداية االحتالل في موقف مناهض لتلك 
اإلج���راءات، ويداف���ع دفاعًا نبياًل ع���ن أرض آبائه وأجداده وع���ن تراثه العربي 

األصيل.

بسيسو يوقع اتفاقية دعم 
إلصدار كتاب "انتفاضة"

رام الله - "وفا": وقعت وزارة الثقافة ممثلة بالوزير إيهاب بسيسو، امس، في 
مقرها بمدينة البيرة، اتفاقية دعم مع مؤسسة ياسر عرفات.

وته���دف االتفاقي���ة إلى دعم طباعة ونش���ر كتاب "انتفاض���ة"، الذي يضم 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها الفنان األميركي المصور كيث 
دان مبل���ر أثناء تغطية أح���داث االنتفاضة األولى، وإص���دار الكتاب باللغتين 

اإلنجليزية والعربية.
وأكد بسيس���و أن هناك مجاالت كثيرة للتعاون المش���ترك في إطار تفعيل 
االهتم���ام بأهمية الذاكرة م���ن جهة، وخلق حالة من الوعي المس���تدام تجاه 
حقوقن���ا الوطنية وتجاه تطلعاتنا ببناء جيل فلس���طيني ق���ادر على مواجهة 

التحديات من خالل الثقافة من جهة أخرى.
وأكد بسيس���و أن اهتم���ام وزارة الثقافة بدعم وإص���دار الكتاب يأتي كونه 
يحمل ذاكرة االنتفاضة األولى من جهة، وتوثيق الصور التي تم تناولها خالل 
س���نوات االنتفاضة التي ش���كلت عالمات بصرية على مسيرة شعبنا النضالية 
في ذلك الوقت، مش���يرا إلى أن هذا الدعم يجس���د حال���ة التكامل في األدوار 

المعرفية وهو جزء من رسالة وزارة الثقافة بأن "الثقافة مقاومة".

"الخارجية": االحتال يصر 
على سرقة الفرح بعيد المياد 

رام الل���ه - "األيام": أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن اس���تمرار االحتالل 

ر صفو احتفاالت الشعب الفلس���طيني، والعالم المسيحي 
ّ
واالس���تيطان ُيعك

أجم���ع بعي���د الميالد المجيد، وُيقوض فرص تحقيق الس���الم، وينش���ر ثقافة 

الكراهية والعنصرية، وُيصر على س���رقة الفرح وبهجة العيد من أعين أطفال 

فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان، أمس: "ُيحيي الش���عب الفلس���طيني هذه المناسبة، 

 ،
ً
وسط حرب مفتوحة تشنها س���لطات االحتالل على الشعب الفلسطيني عامة

حيث بدأت االحتفاالت بيوم والدة الس���يد المس���يح في مغارة المهد في بيت 

لحم الفلسطينية، وسط تكثيف الحواجز واالجتياحات واالعتقاالت واإلعدامات 

الميدانية وه���دم المن���ازل، وتعميق االس���تيطان والتهوي���د والتضييقات 

بالجملة على دور العبادة المس���يحية واإلسالمية واستهدافها المتواصل، بما 

في ذلك اس���تهداف الكنائس الفلس���طينية وممتلكاتها عبر سلسلة طويلة 

م���ن اإلجراءات والتدابير االس���تعمارية، آخرها ُمحاولة طرح قانون )ُيش���رعن( 

االس���تيالء على أمالك وعقارات الكنائس للمرة الخامس���ة هذا العام، باإلضافة 

إلى خنق مدينة السالم بجدار الفصل العنصري والبوابات الحديدية والحواجز، 

والمستوطنات والبؤر العشوائية.

نظمته جامعتا القدس المفتوحة واالستقال والنيابة العامة

مؤتمر في أريحا يوصي بإنشاء مراكز حكومية
مجانية للتوعية والمعالجة من آفة المخدرات

أريح���ا - "األيام": أوصى المش���اركون في مؤتمر "آفة 

المخ���درات في فلس���طين: الواقع وس���بل المواجهة"، 

الذي نظمته جامعتا "القدس المفتوحة" و"االستقالل"، 

والنيابة العامة، وبالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات 

التابع���ة لجه���از الش���رطة، وجمعية أصدق���اء الحياة 

لمكافح���ة المخدرات، والجمعية الفلس���طينية للعلوم 

الجنائية، في أريحا امس، وعبر نظام الربط التلفزيوني 

)الفيدي���و كونفرن���س( مع جامعة الق���دس المفتوحة 

ف���ي قطاع غزة، بضرورة إنش���اء مراكز حكومية مجانية 

للتوعي���ة والمعالجة من آفة المخ���درات، وتحديدًا في 

شمال الضفة وفي القطاع.

كما أوصوا بالعمل على إنشاء مؤسسة عقابية عالجية 

تقوم بمعالجة وإعادة تأهيل المحكومين من متعاطي 

المخدرات.

وأك���دت التوصيات عل���ى ضرورة وض���ع آلية لفرض 

الرقاب���ة على المناط���ق الحدودية والق���دس المحتلة، 

والتشديد على تعاون المواطنين ومؤسسات المجتمع 

مع إدارة مكافحة المخ���درات لمواجهة زراعة النباتات 

المخدرة واالتجار بها والترويج لها.

وحض���ر المؤتمر ممثل الرئي���س وزير الحكم المحلي 

د. حس���ين األع���رج، والنائ���ب الع���ام د. أحم���د براك، 

ورئيس جامعة االس���تقالل د. صالح أبو إصبع، ورئيس 

جامع���ة الق���دس المفتوحة د. يونس عم���رو، والعقيد 

عب���د الله عليوي مدي���ر دائرة مكافح���ة المخدرات في 

جهاز الش���رطة، ود. إياد عثمان رئيس جمعية أصدقاء 

الحي���اة لمكافح���ة المخ���درات، وممثلون ع���ن القوى 

الوطنية واإلسالمية، وأعضاء من مجلس أمناء جامعتي 

"االس���تقالل" و"القدس المفتوح���ة"، وعدد من القضاة 

وأعض���اء النيابة العامة، وضباط وأف���راد إدارة مكافحة 

المخدرات، ونواب رئيسي الجامعتين، وعمداء الكليات، 

ومديرو الفروع والدوائر والمراكز.

ودعا األعرج الى العمل بكل جد من أجل وضع حد آلفة 

المخدرات، كما دعا األسر والمعلمين والمعلمات كافة، 

ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التوعية واإلرشاد 

والمعالجة وتوفير الموارد إلنجاح هذه الخطط.

من جانب���ه، قال د. براك، إن المخ���درات باتت ظاهرة 

ته���دد كل أس���رة وكل فرد في فلس���طين، منوهًا إلى 

أنه���ا باتت تش���كل خطورة عل���ى األس���رة والمجتمع 

ومصالح الدول���ة بأمنها وبمس���تقبلها، منوهًا إلى أنه 

نتيجة للتحري تبين أن معظم تجار المخدرات يلجؤون 

إلى اس���تئجار بيوت في مناطق )ج( التابعة للس���يطرة 

األمنية اإلس���رائيلية، وتس���جيلها لصالح ش���خصيات 

تحمل الجنسية اإلسرائيلية بهدف الهروب من مراقبة 

األجهزة األمنية الفلسطينية.

م���ن جانبه، دع���ا د. عمرو ال���ى تضافر جه���ود كافة 

مكونات المجتمع في سبيل التغلب على هذه الظاهرة، 

الفت���ًا إل���ى ضرورة دع���م الصح���ة الوقائي���ة والصحة 

النضالية للش���عب الفلسطيني لتشكيل جبهة متينة 

لمكافحة هذه اآلفة.

إلى ذلك، قال د. أبو إصبع إن "نس���بة الشباب مرتفعة 

بين المتعاطين، وهؤالء في س���ن طلبة الجامعات، ومن 

هنا تق���ع على عاتق المؤسس���ات األكاديمية مكافحة 

المخ���درات، فمس���ؤوليتها مكمل���ة لدور مؤسس���ات 

المجتم���ع المدن���ي في دراس���ة آث���ار ه���ذه الظاهرة 

واس���تخدام أفضل أس���اليب الخطاب من أجل وضع حد 

لها".

وفي كلمت���ه، أوضح العقي���د عليوي، أن االس���رائيليين 

يرحلون جريمة المخدرات إلينا مستفيدين من ضياع األدلة 

الجنائي���ة، فالممول غالبًا يحمل الجنس���ية اإلس���رائيلية، 

والحاضن الستنبات المواد المخدرة غالبًا فلسطيني.

وتخلل المؤتمر في جلس���ته االفتتاحية فيلم قصير 

أعدت���ه فضائية الق���دس التعليمية لتس���ليط الضوء 

على ظاهرة المخدرات في فلس���طين وأثرها على الفرد 

والمجتمع.

وتضمنت الجلسة األولى محاور ثالثة، تناول األول دور 

مؤسس���ات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات 

وعالجه���ا، والثاني دور الخطاب الديني والمؤسس���ات 

الديني���ة والتربوي���ة واالجتماعي���ة ف���ي الوقاية من 

المخدرات، وفي المحور الثال���ث واألخير تناول تجارب 

وطنية وإقليمية ودولية في مكافحة المخدرات.

وش���ملت الجلس���ة الثانية 3 محاور أيض���ًا جاء األول 

بعنوان: "واقع آفة المخدرات في المجتمع الفلسطيني 

وآثاره���ا على األس���رة والمجتمع وس���بل الوقاية منها 

وعالجها"، والثاني بعنوان: "األس���باب والدوافع واآلثار 

االجتماعية والنفس���ية والصحية لظاهرة المخدرات"، 

أم���ا المح���ور الثالث فق���د احتمل "الواقع التش���ريعي 

والقانوني لتجريم المخدرات في فلسطين ودور أجهزة 

العدالة الجنائية في مواجهتها".


